
Sådan 
klarer man 
sig bedst!

Lektion 1

SÅDAN LÆRER HJERNEN
SÅDAN LÆRER DU



 Tiden før gymnasiet: U.U. Vejledningscenter 
Herning

 Tiden i gymnasiet: Gymnasiets vejledere
 Tiden efter gymnasiet: Studievalg Midt-

Vestjylland
 Uddannelsesguiden ug.dk
 Adgangskortet

https://ug.dk/vaerktoej/adgangskortet/#/?gy
m=stx

VEJLEDNINGSSYSTEMET



4 studievejledere:
Line, Tomas,  
Bodil & Tina.

Træffetid: vekslende
Lokale 2113/2121

Aftale:  thv@herning-gym.dk

PRÆSENTATION



 Formål:

at  du fuldfører gymnasiet  med størst muligt fagligt 
og personligt udbytte

at frafald fra og omvalg i uddannelsen begrænses 
mest muligt

 Vejledningens form:
 Kollektiv vejledning i 7 lektioner i 1g

 Individuel vejledning

 Se studievejledning gymnasiets hjemmeside: 

STUDIEVEJLEDNINGEN



 Læsevejledning
 Screening af alle elever
 Opfølgende screening af udvalgte elever med henblik på it-

startpakke 
 ”Ordskabet” – en læsevejledningsdag for alle elever, hvor man 

undervises efter behov

 Matematikvejledning
 Screening af alle elever
 Opfølgende screening af udvalgte elever med henblik på ekstra 

støtte
 Særligt studieværksted for udvalgte elever i 1.g. 

 Obligatorisk studiecafé tirsdag i 2. lektion med en lærer 
fra forskellige fag

HJÆLP TIL FAGENE



 Formål: at styrke din studiekompetence.

 Forløbets indhold:
1. lektion: Hjernen og mind sets
2. Lektion: Udholdenhed, selvkontrol og viljestyrke + 

ordensregler
3. Lektion: Arbejdsformer, samarbejde og læring I
4. Lektion: Arbejdsformer, samarbejde og læring II
5. Lektion: Lektielæsning
6. Lektion: Søvn, kost, motion m.v. 
7. Lektion: Introduktion til eksamen 

- Og 1 morgensamling om SU-reglerne

6 LEKTIONER OM AT LÆRE AT LÆRE 
…OG 1 OM EKSAMEN



Personlige forhold:
Fravær
Udmeldelse/tanker om
Trivsel i klassen
Personlige problemer, der går ud over 

skolearbejdet
Faglige forhold
Problemer der angår struktur, planlægning og 

motivation i forbindelse med skolearbejdet.
Praktisk forhold, fx:
Fritagelse for idræt 
SU

HVAD KAN MAN TALE MED 
VEJLEDEREN OM?



 Er du startet et nyt sted før? 

 Hvis ja => Hvordan var det til at begynde med?

 Hvis nej => Hvad har du hør fra andre om hvordan det er?

 Der er forskel på folk og forskel på, hvor lang tid det tager at 
falde til

 Hvad kan man gøre, hvis det er svært:
 For at hjælpe sig selv?

 For at hjælpe de andre?

OM AT STARTE ET NYT STED



ØVELSER



 At lære handler om at danne forbindelser i hjernen.

De forbindelser som dannes, er forbindelser mellem 
hjerneceller (neuroner).

LÆRING ER NOGET DER SKER I HJERNEN



HJERNECELLE (NEURON) OG 
SYNAPSE (MØDESTEDET MELLEM 2 

HJERNECELLER)



HVAD ER DET?

If you fire, you wire



Hvis du kører samme vej få 
gange, får du et svagt spor

Hvis du kører samme vej 
mange gange, får du et varigt 
spor

SPOR I HJERNEN ER SOM SPOR I 
LANDSKABET



HVORDAN TÆNKER DU OM AT LÆRE?



TO MINDSETS – TO MÅDER AT TÆNKE PÅ

 Intell igens og evner er en 
statisk størrelse og kan ikke 
ændres.

 Intell igens og evner er noget 
man kan udvikle.



Fixed mind set

 Intelligens og evner er 
noget man har. Det er 
en statisk størrelse og 
kan ikke ændres.

Det fører til et ønske 
om at se klog ud og til 
at klare opgaver med 
lethed.

Growth mind set

 Intelligens og evner er 
noget man kan udvikle. 

Det fører til et ønske 
om at lære.

MED ET MIND SET FØLGER ET ØNSKE:



Mindset Adfærd Resultat

MIND SETS HAR KONSEKVENSER FOR DET 
MAN GØR



 700 skoleelever undersøges for deres mindset, dvs. 
tænker de 

om evner og intelligens som noget man har fået en 
gang for alle (fixed mindset) eller 

om evner og intelligens som noget der kan udvikle 
sig (growth mindset).

 Eleverne følges i to år. Resultatet er:

karakterne falder hos elever med et fixed mindset.

karakterne stiger hos elever med et growth mindset

Karaktergabet mellem de to grupper blev større for 
hvert år.

FORSKNINGSRESULTATER



 At ændre mindset handler ikke om at alle kan blive 
Einstein hvis bare de vil. 

Det handler om at alle kan blive bedre end de er nu.

BLI’R ALLE EINSTEIN? - NEJ



 Udfordringer

 Indsats

 Modstand

 Feedback (tilbagemelding på indsats)

 Andres succes

FORSKELLIGE MIND SETS => 
FORSKELLIGE SYN PÅ…



Syn på Fikseret MIndset Dynamisk Mindset

Udfordringer Nye udfordringer opleves som 
en trussel. De udgør en risiko 
for at se dum ud.

Vejen til at blive bedre hænger 
uløseligt sammen med 
udfordringer og det at begå 
fejl. Det er ved at turde 
bevæge sig ud i ukendt land, 
at man lærer noget nyt.

Indsats Man er ikke rigtigt dygtig, hvis 
man ikke kommer let til det. 
Hvis man gør sig umage, 
mister man samtidig den 
undskyldning, at man 
”alligevel ikke gjorde sig 
umage”, hvis det mislykkes.

Man anser arbejdsindsat og 
udholdenhed som naturlige 
elementer i bestræbelserne 
på at blive bedre.



Syn på .. Fikseret mindset Dynamisk mindset

Modstand Modstand opleves som udtryk 
for, at grænsen for, hvad man 
kan lære, er nået. Man giver op 
og giver omgivelserne skylden

Frustration anses for at være 
en helt naturlig del af 
læringsprocessen. Man 
insisterer på at arbejde 
videre, selvom opgaven er 
svær.

Feedback Man har fokus på produktet, 
præstationen og karakteren. 
Man vil gerne have positiv 
feedback, men vil gå langt for 
at undgå negativ feedback, som 
man ofte forsøger at 
bortforklare.

Man er optaget af den 
feedback, der kan hjælpe en 
til at blive bedre.

Andres Succes Andres succes anskues som en 
trussel mod en eget selvbillede 
og position.

Andres succes anses for at 
være  en inspirationskilde til 
at blive bedre.



 På hvilke områder har I fixed mind sets?

 Hvordan ændrer man sit mind set?
 Hvilke tanker?

 Hvilke reaktion på gentagelse og på fejl?

 Lav en sticky note med 2-3 gode råd til hvad du 
konkret skal gøre næste gang du tænker : ”Det kan 
jeg ikke”?

OPGAVE I PAR


